TÁJÉKOZTATÓ A 2021. ÉVI ÖSSZEVEZETETT
EBOLTÁSRÓL

Tisztelt Ebtartók! Tisztelt Kutyatulajdonosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy az ebek veszettség elleni védőoltásának beadatása a veszettség
elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet előírásai szerint
továbbra is a kutya tartójának kötelessége.
Az állattartó köteles minden három hónapos életkort elért ebet 30 napon belül veszettség ellen,
saját költségén az állatorvossal beoltatni, az oltást az első oltást követően 6 hónapon belül
megismételtetni, majd ezt követően a kutyát évenként veszettség ellen beoltatni.

2021. évben Kisláng községben az ebek kötelező veszettség elleni
összevezetett védőoltása az alábbiak szerint történik:
A Faluház udvarán (Kisláng, Fő utca 63/B. szám alatt)
2021. június 28. (hétfő)

17.00-18.00 óráig

2021. június 29. (kedd)

17.00-18.00 óráig

Az összevezetett oltás helyszínén chip behelyezésére nincs lehetőség!
KÉRJÜK, FELTÉTLENÜL HOZZA MAGÁVAL KUTYÁJA SORSZÁMOZOTT
OLTÁSI KÖNYVÉT ! OLTÁSI KÖNYV PÓTLÁSA: 500 Ft KÖLTSÉGGEL JÁR!
Ne hozza el kutyáját a védőoltásra:
- ha a kutya nem rendelkezik mikrochippel (a mikrochip beültetése az állat tartási helyén, vagy
állatorvosi rendelőben kérhető)
- ha betegség tüneteit mutatja (rossz kondíció, étvágytalanság, hasmenés, láz, stb.)
- ha 14 napon belül embert harapott meg, vagy hatósági megfigyelés alatt áll.
A védőoltásra ezekben az esetekben csak a gyógyulás, illetve a hatósági megfigyelés letelte
után kerülhet sor.

Amennyiben kutyája harapós, a biztonság érdekében kérjük, szájkosárral ellátva vezesse az
oltás helyszínére.

A védőoltás költsége maximum 5.200,- Ft/eb, amely az antiparazitikum
(féreghajtó tabletták) költségét is az tartalmazza.
EGYEDI OLTÁSOK: Az állatorvosnál tett bejelentés alapján, a kiszállási díj megfizetésével
az állat tartási helyén is elvégeztethető a veszettség elleni védőoltás.

Háznál történő oltás esetén maximum 5.200,- Ft/ebenként + 1.500,- Ft
kiszállási díj
Bejelentkezés az állat tartási helyén elvégezhető veszettség elleni védőoltás beadatására és
mikrochippel történő ellátásra a Kislángi Polgármesteri Hivatalban személyesen, vagy az alábbi
telefonszámon lehetséges: 06/22/435-502/4-es, vagy 5-ös mellék.
A veszettség elleni védőoltással kapcsolatos kérdéseikkel, észrevételeikkel Dr. Poszmik Imre
állatorvost szíveskedjenek keresni a 06/30-956-1161-es telefonszámon.
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a veszettség elleni védőoltással kapcsolatos
kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb
összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/ 1998. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak
alapján 30.000 Ft, jogi személy és más gazdálkodó szervezet esetén 90.000 Ft. Aki
bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bírságon túl további
közigazgatási bírsággal súlytható, melynek összege 5.000 – 100.000 forintig terjedhet.
Tekintettel az eboltás közegészségügyi, állategészségügyi és közbiztonsági érdekeire, az
állampolgárok együttműködő részvételét köszönöm.
Kisláng, 2021. június 14.
dr. Berta Edina sk.
jegyző

